
Museum Hoeksche Waard bestaat 50 jaar. Dit wordt gevierd 
van maart 2018 tot maart 2019. In de expositie ‘4000 jaar Hoek-
sche Waard’ in boerderij Oost Leeuwenstein in Heinenoord, 
wordt de bezoeker meegenomen langs 50 onderwerpen, die 
samen de geschiedenis van de Hoeksche Waard vertellen. Zij 
zijn het onderwerp van een wekelijkse column, deze week 
over kunst en literatuur.

Het prachtige polderlandschap 
van de Hoeksche Waard inspi-
reert sinds mensenheugenis 
beeldend kunstenaars, schrij-
vers en dichters. Op het eiland 
floreert een rijk cultureel leven 
dat wordt weerspiegeld in het 
Bram Roza Festival, een meer-
daagse manifestatie waar 
beeldende kunst, poëzie, the-
ater en muziek centraal staan. 
Deze week wordt het cultureel 
feest (sinds 2001 jaarlijks) ge-
houden in Nieuw-Beijerland, 
op het gors bij het veer. Er zijn 
door de jaren heen veel en-
thousiaste mensen die de be-
langstelling voor en de kennis 
van kunst, cultuur, geschiede-
nis en erfgoed op het eiland 
hebben bevorderd, maar één 
kleurrijke en markante per-
soonlijkheid verdient het om 
er te worden uitgelicht, de 
naamgever van het festival, 
Bram Roza (1948).
In 1999 en 2000 organiseer-
de hij de poëziemanifesta-

tie ‘Dichter bij de Molen’ op 
het gors in Nieuw-Beijer-
land. Daarmee legde hij de 
kiem voor het festival zoals 
dat nu nog bestaat en dat na 
zijn dood in 2001 vorm kreeg. 
Bram Roza was een veelzij-
dig getalenteerde voormalige 
onderwijzer, dichter, organi-

sator, letterkunstenaar, beel-
dend kunstenaar, conceptueel 
denker en verbinder. Hij trok 
decennialang zijn eigenzin-
nige spoor door de Hoek-
sche Waard. Hij debuteerde 
als dichter in 1976 tijdens het 
befaamde Poëzie Buiten in 
Goudswaard. De jonge leraar 
las eigenwijze aforistische ge-
dichten, korte verzen waarin 
hij raak observeerde en een 

stem gaf aan zijn obsessies, 
die hij handicaps noemde. Hij 
gaf vorm aan zijn eigen uni-
versum. Het was een tijd van 
poëtische performances, met 
drank en geestverruimen-
de middelen als brandstof. 
Honderden mensen, ook van 
buiten de Hoeksche Waard, 
bezochten Poëzie Buiten en 

waren razend enthousiast.
Sinds die tijd wachten dichters 
van naam met smart op de 
dag dat zij worden uitgeno-
digd voor een poëziefestival in 
de Hoeksche Waard. Na enke-
le jaren in Goudswaard werd 
Poëzie Buiten voortgezet in de 
tuin van ‘t Hof van Moerker-
ken, de kerk in Heinenoord en 

Brams tuin achter zijn Galerie 
1893 in Goidschalxoord, een 
buurtschap met een opvallen-
de reputatie op het gebied van 
de beeldende kunst en de lite-
ratuur, en nu al weer 20 jaar in 
Nieuw-Beijerland. Aan Bram 
Roza komt de eer toe dat hij 
beeldende kunst, poëzie, the-
ater en muziek in dit typisch 

Hoeksche Waardse dorps- en 
oeverlandschap samenbracht 
en het succes ervan heeft 
voorspeld. Twee jaar na zijn 
dood, in 2003, kreeg de stich-
ting Dichter bij de Molen voor 
het Bram Roza Festival de Cul-
tuurprijs Hoeksche Waard, die 
dat jaar voor het eerst werd 
toegekend.

Bram Roza Festival bundelt cultureel leven
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